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Rozporządzenie rządu kraju związkowego (Badenia Wirtembergia) odnośnie działań 

zapobiegających infekcjom w walce przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2 (rozporządzenie w sprawie koronawirusa - CoronaVO)1 

 

 

 
 

z dnia 9 maja 2020 roku 
(w wersji obowiązującej od 18 maja 2020 roku) 

 

Na podstawie § 32 w związku z § 28 ustęp 1 zdanie 1 i 2 oraz § 31 ustawy o ochronie przed 

infekcjami (niem.: Infektionsschutzgesetz, IfSG) z dnia 20 lipca 2000 roku (Federalny 

Dziennik Ustaw I strona 1045), ostatnio zmienionego poprzez artykuł 1 ustawy z dnia 27 

marca 2020 roku (Federalny Dziennik Ustaw I strona 587), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 
Ograniczenia dotyczące prowadzenia zajęć w szkołach 

 

(1) Do 15 czerwca 2020 roku włącznie obowiązuje zakaz: 

 

1. działalności edukacyjnej oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i innych imprez 

szkolnych w szkołach publicznych i niepublicznych, 

 

2.  wykorzystywania budynków szkolnych do celów pozaszkolnych, 

 

3.  świadczenia usług opieki nad dziećmi przez szkołę podstawową ze świetlicą 

szkolną, elastyczną opiekę popołudniową, pozaszkolne i szkolne świetlice, 

 

z wyjątkiem przypadków, w których wznowienie działalności jest dozwolone zgodnie  

z ustępami 2 i 3.  

 

(2)  Dozwolone jest prowadzenie nauczania i przeprowadzanie egzaminów w szkołach  

publicznych i niepublicznych, prowadzenie stołówek szkolnych i zajęć organizowanych 

  

 
1 Nieoficjalna ujednolicona wersja po wprowadzeniu w życie Pierwszego Rozporządzenia Rządu Kraju 
Związkowego (Badenia-Wirtembergia) z dnia 16 maja 2020 roku, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie 
koronawirusa (CoronaVO) (ogłoszone w sytuacji wyjątkowej zgodnie §4 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych 
i udostępniona na stronie internetowej http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) 



przez pozaszkolne placówki edukacyjne służących przygotowaniu do egzaminów 

końcowych, o ile jest to możliwe przy zachowaniu następujących zasad ochrony przed 

zakażeniami oraz przepisów dotyczących wznowienia działalności zatwierdzonych 

przez Ministerstwo Kultury i Oświaty zgodnie z § 1d: 

 

1. między osobami należy zachować odległość co najmniej 1,5 metra; jest to 

kryterium do ustalenia liczebności grupy; tylko te formy aktywności, w których 

nie można uniknąć bliższej fizycznej bliskości, są wyłączone z minimalnych 

wymogów dotyczących odległości, 

 

2. Terminy codziennego rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz przerwy powinny 

być zorganizowane w taki sposób, aby zwłaszcza przez ich rozłożenie w czasie 

można było spełnić wymieniony w punkcie 1 wymóg dotyczący odległości i 

podziału grup uczniów, 

 

3. wyposażenie placówki edukacjynej musi zapewniać możliwość wdrożenia 

niezbędnych środków higieny. W szczególności należy  

 

a)  zapewnić wystarczającą ilość miejsc do mycia rąk i dostateczną ilość 

środków higienicznych, takich jak mydło i ręczniki jednorazowe; a w 

przypadku, jeżeli nie ma takeij możliwości, należy zapewnić środki do 

dezynfekcji rąk, 

 

b)  wietrzyć wszystkie pomieszczenia wielokrotnie w ciągu dnia przez kilka 

minut, 

 

4. Placówkę edukacyjną należy sporzątać codziennie; dotykane rękami powierzchnie 

robocze muszą być czyszczone regularnie, w miarę możliwości kilka razy 

dziennie, detergentem zawierającym związki powierzchniowo czynne (tenzydy). 

 

Ponadto należy przestrzegać instrukcji higienicznych Ministerstwa Kultury i Oświaty. 

 
(3)   Dozwolone jest prowadzenie nauczania i przeprowadzanie egzaminów w szkołach 

pielęgniarskich, szkołach kształcących w zawodach medycznych i zawodowych szkołach 

średnich dla służb socjalnych podlegających Ministerstwu Polityki Społecznej oraz 



w ramach działalności służb ratowniczych, pod warunkiem że jest to możliwe zgodnie  

z określonymi w ustępie 2 zdanie pierwsze zasadami ochrony przed zakażeniami 

 

(4) Podczas wspólnego spożywania posiłków należy zadbać o to, by  

 
1. rozmieszczenie miejsc do siedzenia zapewniało zachowanie odległości między 

stolikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra oraz  
 

2. miejsca stojące były rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między 

osobami wynosiła co najmniej 1,5 metra  

 

 

§ 1a 

Ograniczenie działalności przedszkoli, jednorocznych klas zerowych  

dla dzieci nie nadążających za rówieśnikami (niem.: Grundschulförderklassen), 

przedszkoli przyszkolnych i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi 

 
(1) Do 15 czerwca 2020 roku włącznie obowiązuje zakaz działalności przedszkoli  

przyszkolnych, jednorocznych klasach zerowych dla dzieci nie nadążających za 

rówieśnikami, przedszkoli oraz ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, chyba, że 

zezwolono na wznowienie działalności zgodnie z ustępami 2-7. 

 

(2) Działalność przedszkoli przyszkolnych, klas jednorocznych klas zerowych dla dzieci 

nie nadążających za rówieśnikami oraz placówek opieki dziennej  jest dozwolona dla 

dzieci,  

1.  które są uprawnione do korzystania z rozszerzonej opieki w związku z sytuacją 

nadzwyczajną zgodnie z § 1b ustęp 2, 

 

2. które potrzebują szczególnego wsparcia, co zostało stwierdzone decyzją 

państwowego organu opieki nad młodzieżą lub kierownictwa placówki,  

w której dana osoba przebywa, lub 

 

3. które nie są uprawnione do korzystania rozszerzonej opieki na mocy punktów 1  

i 2, pod warunkiem że po przyjęciu dzieci, o których mowa w wyżej wymienionych 

punktach, będzie istniała możliwość przyjęcia dzieci w granicach, o których mowa 

w ustępie 3. 

 



Decyzję o przyjęciu dzieci podejmuje kierownictwo placówki. W przypadku, gdy zapotrzebo-

wanie na miejsca w placówce jest większe niż możliwości opiekuńcze placówki i konieczne 

jest dokonanie wyboru, decyzję o przyjęciu dziecka podejmowana jest przy zastosowaniu 

ścisłych kryteriów przez gminę, na terenie której znajduje się placówka. 

 

(3) Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej liczebności grupy. Obejmuje ona 

połowę wielkości grupy zatwierdzonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności. 

Kierownictwo placówki może, w porozumieniu z w porozumieniu z instytucją finansującą 

jej działalność i władzami lokalnymi, zmniejszyć liczebność grupy, jeżeli jest to 

konieczne do przestrzegania zawartych w ustępie 4 wskazówek dotyczących ochrony 

przed zakażeniami.  

 

(4) Należy przestrzegać wspólnych instrukcji ochronnych dla placówek opieki dziennej 

nad dziećmi należących do Zrzeszenia Komunalnego ds. młodzieży i spraw socjalnych 

Badenii-Wirtembergii  (niem. Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

Württemberg), Kasy Wypadkowej Badenii-Wirtembergii (niem. Unfallkasse Baden-

Württemberg) i Krajowego Urzędu ds. Zdrowia (niem. Landesgesundheitsamt) w ich 

aktualnych wersjach.  

 

(5) Zakres opieki w placówce opieki dziennej nad dziećmi jest określany na podstawie 

dostępnych środków i warunków określonych w ustępach 3 i 4 i może odbiegać zakresu 

normalnego funkcjonowania; dla dzieci objętych rozszerzoną opieką w sytuacjach 

nadzwyczajnych zgodnie z ustępem 2 zdanie 1 punkt 1, zakres opieki jest określany 

zgodnie z § 1b ustęp 4. Opieka jest świadczona w niezmiennych osobowo grupach 

w placówce, do której dziecko uczęszczało dotychczas.  

 

(6) Zezwala się na działalność placówek opieki dziennej nad dziećmi, pod warunkiem 

że 

1. przestrzegane są zasady ochrony przed zakażeniami, o których mowa w ustępie 4, 

oraz 

 

2. opieka odbywa się w niezmiennych osobowo grupach; niedopuszczalne jest, 

   aby przewidziane w zezwoleniu na opiekę miejsce było dzielone między dzieci. 

 

  



(7) Podczas wspólnego spożywania posiłków należy zadbać o to, by  

 
1. rozmieszczenie miejsc do siedzenia zapewniało zachowanie odległości między 

stolikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra oraz  
 

2. miejsca stojące były rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między 

osobami wynosiła co najmniej 1,5 metra  

  

 
§ 1b 

Rozszerzony zakres opieki w związku z nadzwyczajną sytuacją 

 

(1) Rozszerzony zakres opieki w związku z nadzwyczajną sytuacją będzie zapewniany  

uczniom szkół podstawowych, klas na poziomie szkoły podstawowej przy ośrodkach 

edukacyjnych i doradczych pedagogiki specjalnej, jednorocznych klas zerowych dla 

dzieci nie nadążających rówieśnikami, przedszkoli przyszkolnych oraz w klasach 5 do 7 

uczęszczających do szkół na podbudowie szkoły podstawowej, a także dzieci  

w przedszkolach i placówkach opieki dziennej nad dziećmi, o ile nie uczęszczają już  

one ponownie do przedszkola lub inne dziennej placówki opiekuńczej. 
 

 

(2) Do korzystania z rozszerzonego zakresu opieki w związku z nadzwyczajną sytuacją  

uprawnione są dzieci, w odniesieniu do których miejscowy państwowy organ opieki nad 

młodzieżą stwierdzi, że korzystanie z opieki oferowanej w związku z nadzwyczajną 

sytuacją jest uzasadnione dobrem dziecka. Uprawnione są również dzieci, których oboje 

opiekunowie prawni 

 

1. wykonują zawód, którego podstawowe zadania przyczyniają się do utrzymania 

infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustępu 8, 

lub 
 

2. wykonują działalność zawodową wymagającą obecności poza domem  

 

i są do tego niezbędni oraz którzy z powodu swojej pracy zawodowej nie mogą 

zapewnić opieki dzieciom. Niezbędność obu opiekunów prawnych wymienionych 

w zdaniu 2  traktuje się tak samo w przypadku rodzica samotnie wychowującego dzieci, 

który spełnia wymagania określone w zdaniu 2 punkt 1 lub 2. Opiekunowie prawni są 

traktowani tak samo jak rodzice samotnie wychowujący dzieci, jeśli drugi opiekun 

prawny nie może zapewnić opieki z ważnych powodów; decyzję o zrobieniu takiego 

wyjątku podejmuje przy zachowaniu ścisłych kryteriów gmina, w której mieści się dana 



placówka. Spełnienie przesłanek wymienionych w zdaniu 2 należy udowodnić poprzez 

przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy lub zleceniodawcy.  

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek lub wykonujące wolny zawód 

muszą przedłożyć w miejsce takiego zaświadczenia ich własne, określone w zdaniu 5, 

zapewnienie o spełnieniu wymogów, wymienionych w zdaniu 2. Opiekunowie prawni 

spełniający wymóg określony w zdaniu 2 i rodzice samotnie wychowujący dzieci, 

spełniający wymóg określony w zdaniu 3, muszą również zapewnić, że opieka ze strony 

rodziny lub opieka innego rodzaju nie jest możliwa. 
 

 

 

(3) Jeżeli możliwości opiekuńcze placówki nie są wystarczające, aby umożliwić 

wszystkim dzieciom uprawnionym na mocy ustępu 2 korzystanie z opieki w związku  

z nadzwyczajną sytuacją, w pierwszej kolejności należy przyjąć dzieci, 

 

1. jeżeli co najmniej jeden z ich opiekunów prawnych lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko/dzieci pracuje w infrastrukturze krytycznej, o której 

mowa w ustępie 8, i jest tam niezbędny, 

 

2. w odniesieniu do których miejscowy publiczny organ opieki nad młodzieżą 

stwierdzi, że korzystanie z opieki oferowanej w związku z nadzwyczajną 

sytuacją jest uzasadnione dobrem dziecka, lub 

 

3. które mieszkają w gospodarstwie domowym samotnie wychowującej matki 

lub ojca.  

 
W przypadku, kiedy możliwości opiekuńcze placówki nie są wystarczające do przyjęcia 

dzieci uprawnionych zgodnie ze zdaniem pierwszym, pkt 1 do 3, decyzja o przyjęciu 

dziecka podejmowana jest przy zastosowaniu ścisłych kryteriów przez gminę, na 

terenie której znajduje się placówka. 
 

(4) Rozszerzony zakres opieki w związku z nadzwyczajną sytuacją obejmuje z reguły czas 

pracy placówki zgodnie z § 1 ustęp 1 lub § 1a zastępując go. Może też obejmować okresy 

wakacyjne oraz niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Opieka sprawowana jest  

w dotychczasowej placówce dziecka przez jej personel i w grupach o niezmiennym składzie. 

Wyjątki od tej zasady są dozwolone tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

O zastosowaniu wyjątku decyduje kierownictwo danej placówki w porozumieniu z instytucją 

finansującą jej działalność i władzami lokalnymi. 

 



(5) Wielkość grupy dopuszczalna w ramach rozszerzonego zakresu opieki w związku  

z nadzwyczajną sytuacją to, w przypadku placówek opieki dziennej nad dziećmi, najwyżej 

połowa wielkości grupy zatwierdzonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności,  

a w szkołach najwyżej połowa wielkości podzielnika klas właściwego dla regularnych klas 

danego typu szkoły. Należy przestrzegać wspólnych instrukcji ochronnych dla placówek opieki 

dziennej należących do Zrzeszenia Komunalnego ds. młodzieży i spraw socjalnych Badenii-

Wirtembergii  (niem. Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg),  

Kasy Wypadkowej Badenii-Wirtembergii (niem. Unfallkasse Baden-Württemberg) i Krajowego 

Urzędu ds. Zdrowia (niem. Landesgesundheitsamt) oraz aktualnej wersji wskazówek dla szkół 

odnośnie przestrzegania higieny wydanych przez Ministerstwo Kultury i Oświaty (niem. 

Kultusministerium). Kierownictwo placówki w porozumieniu z instytucją finansującą działalność 

placówki i władzami lokalnymi może zmniejszyć liczebność grupy, jeżeli jest to konieczne,  

aby zastosować się do wyżej wymienionych instrukcji dotyczących ochrony przed infekcją.  

W przypadku wspólnego spożywania posiłków należy zapewnić odległość co najmniej 1,5 

metra pomiędzy stołami oraz zaprojektować miejsca stojące w taki sposób, aby zapewnić 

odległość 1,5 metra pomiędzy osobami. 

 

(6) W ramach rozszerzonego zakresu opieki w związku z nadzwyczajną sytuacją opuszcza 

się odstępstwa od minimalnej ilości zatrudnionych opiekunów określonej w § 1 rozporządzenia 

w sprawie placówek opieki dziennej nad dziećmi, pod warunkiem, że nie wpłynie to ujemnie na 

obowiązek sprawowania nadzoru. 
 

(7) (skreślony) 
 

 

(8) Infrastruktura krytyczna w rozumieniu ustępu 2 zdanie 1 pkt 2 to w szczególności 
 
 

1. sektory zaopatrzenia w energię, wodę, żywność, technologia informacyjna 

i telekomunikacja, opieka zdrowotna, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, 

transport i ruch w rozumieniu §§ 2 do 8 niemieckiego zarządzenia odnośnie 

infrastruktury krytycznej (niem. BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV),  

 

2. cała infrastruktura opieki medycznej i pielęgniarskiej, w tym obszary wsparcia 

niezbędne do utrzymania tej opieki, opieka nad osobami starszymi i usługi 

opieki ambulatoryjnej, również w zakresie wykraczającym poza definicję 

sektora zdrowia zawartą w § 6 BSI-KritisV, 

 
  



 

3. placówki ambulatoryjne i ośrodki pomocy osobom bezdomnym, które świadczą  

usługi zgodnie z § 67 i następnymi księgi dwunastej Kodeksu Prawa Socjalnego 

(SGB XII), a także komunalne i społeczne placówki psychiatryczne i usługodawcy 

objęci umową o świadczenie opieki, a także placówki ambulatoryjne oraz 

poradnie odwykowe i uzależnień, 

 

4. rząd i administracja, parlament, organy wymiaru sprawiedliwości, zakłady 

penitencjarne i ośrodki przetrzymywania więźniów przewidzianych do deportacji 

oraz niezbędne obiekty służb publicznych (w tym placówki w rozumieniu § 36 

ustęp 1 pkt 4 ustawy o ochronie przed infekcjami), a także obiekty, o których 

mowa w § 1 ustęp 1 und § 1a, 

 

5. policja i straż pożarna (również ochotnicza) oraz oddziały służb ratowniczych 

i alarmowych, w tym ochrona ludności, jak również jednostki i biura 

Bundeswehry, które bezpośrednio lub pośrednio pełnią służbę w związku  

z epidemią wywołaną wirus SARS-CoV-2, 

 

6. prasa i media, 

 

7. pracownicy zatrudnieni u przewoźników lub przedsiębiorstw lokalnego transportu 
publicznego i pasażerskiego transportu kolejowego a także pracownicy lokalnych 
firm autobusowych, po warunkiem, że są zatrudnieni  
w ramach regularnych kursów, 

 

8. zakłady zajmujące się utrzymaniem i konserwacją dróg i drogomistrzówki, oraz 

 

9.  usługi pogrzebowe. 

 
(9) Uczniowie i dzieci uczęszczające dotychczas do placówki, która jest objęta zakazem 

działalności i dla której nie przewidziano wyjątków na podstawie niniejszego rozporządzenia, 

nie mogą wchodzić do niej wchodzić. Osoby sprawujące nad nimi opiekę muszą zadbać  

o przestrzeganie zakazu wstępu do tych placówek. 

 
§ 1c 

Wyłączenie z uczestnictwa w zajęciach, zakaz wstępu  

 

(1) Wyłączeni z uczestnictwa w zajęciach placówek zgodnie z § 1 i §1a oraz z rozszerzo- 

nej opieki w związku z sytuacją nadzwyczajną, o której mowa w § 1b są uczniowie  

oraz dzieci, które  

 



1. mają lub miały kontakt z osobą zakażoną, jeżeli od momentu kontaktu 

nie upłynęło jeszcze 14 dni, lub  

 

2.  mają objawy infekcji dróg oddechowych lub podwyższoną temperaturę.  

 

(2) Uczniom i dziecom, którym placówka opiekuńczo-wychowawcza lub ośrodek opieki  

dziennej nie zezwoliły jeszcze na uczestnictwo w zajęciach, nie wolno tam wchodzić. 

Osoby sprawujące nad nimi opiekę muszą zadbać o przestrzeganie zakazu wstępu do 

tych placówek.  

 
 

§ 1d 

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń 

 
(1) Zgodnie z § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przez infekcjami Ministerstwo Kultury  

i Oświaty jest upoważnione do wydawania rozporządzeń regulujących 

 

1.  w zależności od okoliczności rozszerzanie lub ograniczanie zakazów dotyczących 

prowadzenia działalności zgodnie z § 1 i § 1a, oraz oferty rozszerzonej opieki  

w związku z nadzwyczajną  sytuacją, o której mowa w § 1b,  

 

2.  wprowadzanie dalszych przepisów dla placówek, o których mowa w § 1 i § 1a, 

dotyczące rodzajów szkół, poziomów klas, przedmiotów lub grup wiekowych,  

dla których ma nastąpić wznownienie zajęć placówki, liczebność grup 

oraz  

 

3.  dalsze warunki i tryb wznowienia działalności placówek, o których mowa w § 4 

ustęp 1 punkt 2, o ile prowadzą one do ukończenia szkoły lub uzyskania 

kwalifikacji do nauczania w szkole. 

 

(2) Na mocy § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami Ministerstwo Polityki 

Społecznej jest upoważnione do wydawania rozporządzeń regulujących 

 

1. ograniczenie lub rozszerzenie zezwolenia prowadzenia działalności 

edukacyjnej, w tym zezwolenia na przeprowadzanie egzaminów, w placówkach 

wymienionych w § 1 ustęp 3 oraz 



 

2. podejmowanie dalszych ustaleń dla placówek, o których mowa w § 1 ustęp 3,  

dotyczących wznowienia, wstępu oraz przeprowadzenia zajęć szkolnych  

i egzaminów, jak również w sprawie środków,które należy podjąć w celu 

zapobieżenia zakażeniu. 

 
§ 2 

Uczelnie wyższe, akademie w Badenii-Wirtembergii 

 
(1) Zajęcia w ramach studiów na uniwersytetach wyższych szkołach pedagogicznych,  

wyższych szkołach artystycznych i muzycznych, wyższych szkołach zawodowych nauk 

stosowanych, szkole wyższej kształcenia dualnego Badenii-Wirtembergii, akademiach 

kraju związkowego oraz uczelniach prywatnych pozostaną zawieszone do 5 czerwca 2020 

roku; bez naruszenia powyższego dopuszcza się formy dydaktyczne w formie elektro-

nicznej. Zajęcia praktyczne, które wymagają specjalnych laboratoriów lub pomieszczeń  

do pracy na uczelniach (na przykład praktyki laboratoryjne, zajęcia preparacji) są możliwe 

tylko jeśli są absolutnie konieczne pod warunkiem zachowania specjalnych środków 

ochronnych.  

 

(2) Stołówki i kawiarnie pozostaną zamknięte. Działy do spraw studeckich mogą,  

z zastrzeżeniem odpowiedniego zastosowania § 1 ustęp 4 w połączeniu z § 4 ustęp 3 

zdanie pierwsze i pierwsza połowa zdania drugiego, otwierać stołówki i kawiarnie 

wyłącznie dla osób wpisanych na listę studentów, doktorantów i pracowników 

uniwersyteckich. Użytkownikom należy zapewnić możliwość korzystania z przyjętej 

koncepcji zachowania higieny.  

 

(3) Niezależnie od przepisów ustępu 1, do dnia 5 czerwca 2020 roku w budynkach i na 

terenie uczelni zabronione są wszelkie imprezy, zebrania i inne zgromadzenia, w których 

uczestniczy więcej niż pięć osób. Nie ma to zastosowania do budynków i placówek szpitali 

uniwersyteckich oraz innych obiektów krytycznej infrastruktury w rozumieniu § 1b ustęp 8. 

Paragraf 3 ustępy 3 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 

(4) Z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów ochrony przed infekcjami zezwala się na 

odbywanie spotkań w celu przeprowadzenia procedur przyjmowania na studia, egzaminów 

wstępnych i wyboru kadydatów, w tym testowania oceny zdolności do studiowania, 

a także badań i nauczania, w tym egzaminów, na przeprowadzenie których rektorat,  



w drodze odstępstwa od ograniczeń określonych w ustępach 1 i 3, wyjątkowo może 

zezwolić, jeżeli nie da się ich zastąpić wykorzystując elektroniczne technologie 

informacyjne i komunikacyjne. 

 

(5) Uczelnie wyższe i akademie zapewniają przestrzeganie stosownych środków ochrony 

przed zakażeniami w swoich budynkach i na ich terenie. § 4 ustęp 4 stosuje się 

odpowiednio. O podjęciu dalej idących, ewentualnie wykraczających poza te minimalne 

wymogi ustaleń decydują rektoraty, pod warunkiem że jest to współmierne do celów 

ochrony przed zakażeniami. 
 

(6) Oprócz tego wyjątki od ustępu 1 i 3 w celu przygotowania i przeprowadzania 

egzaminów końcowych, planowanego ukończenia okresów studiów i nauki, planowanego 

dopuszczenia do służby przygotowawczej i nauki zawodu lub utrzymywania porządku i 

bezpieczeństwa publicznego może dopuścić 

 

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla Wyższej Szkoły Policyjnej  

Badenii-Wirtembergii (niem. Hochschule für Polizei Baden-Württemberg)  

oraz 
 

2. Ministerstwo Sprawiedliwości dla Wyższej Szkoły Prawa w Schwetzingen  

(niem. Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen). 

 
(7) O nadrobieniu zaległych kursów i egzaminów uczelnia wyższa lub akademia decyduje  

na własną odpowiedzialność. W ramach zgodnych z prawem i faktycznych możliwości 

uczelnie wyższe i akademie umożliwią studentom odbycie - w razie potrzeby w zmienionej 

formie -  wszystkich kursów  i egzaminów zaplanowanych na semestr letni 2020, 

zapewniając jednocześnie przystępność nauki. 

 

(8) Ustępy 1 do 7 stosuje się odpowiednio do "Wydziału Edukacji Wyższej Szkoły 

Policyjnej" (niem. Präsidium Bildung der Hochschule für Polizei). 

 
  



§ 3 

Ograniczenia pobytu w miejscach publicznych i zgromadzeń,  

obowiązek noszenia osłon na usta i nos 

 
(1) Do 5 czerwca 2020 roku pobyt w miejscach publicznych jest dozwolony tylko w pojedynkę 

lub w kręgu członków własnej rodziny lub członków jednego innego gospodarstwa 

domowego. Od innych osób przebywających się w miejscach publicznych należy w miarę 

możliwości zachować minimalną odległość 1,5 metra. Osoby, które ukończyły sześć lat 

muszą, w celu ochrony innych osób przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, 

 

1. w środkach transportu publicznego, na peronach kolejowych i autobusowych, 

w poczekalni przystani statków pasażerskich oraz w budynkach portów 

lotniczych, jak również 
 

2. w pomieszczeniach handlowych sklepów i generalnie w centrach handlowych 

 

nosić niemedyczną maskę codziennego użytku lub porównywalną osłonę zakrywającą usta i 

nos, chyba że nie jest to wskazane z powodów medycznych lub innych istotnych przyczyn  

lub istnieje inna, co najmniej równoważna ochrona konstrukcyjna. 

 

(2) Poza miejscami publicznymi zabrania się do 5 czerwca 2020 roku przeprowadzania imprez  

i wszelkiego rodzaju innych zgromadzeń, jeżeli bierze w nich udział więcej niż pięć osób,  

z zastrzeżeniem prawa do samoorganizacji Landtagu i władz lokalnych. Wyjątek od tego 

zakazu stanowią imprezy i inne zgromadzenia, jeżeli ich uczestnicy: 

 

1. są spokrewnieni w linii prostej, jak na przykład rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki,  
 

2. są rodzeństwem, jego potomkami lub 
 

3. członkami własnego gospodarstwa domowego, 

 

Wyjątek ten obejmuje również ich małżonków, partnerów i partnerki życiowe oraz 

współlokatorów, spotkać się z nimi mogą dodatkowo osoby z innego gospodarstwa 

domowego. Zakaz, o którym mowa w zdaniu 1, ma zastosowanie w przypadku spotkań 

w klubach, innych obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz publicznych i prywatnych 

placówkach oświatowych oprócz okoliczności, o których stanowią § 1 i  § 1 a. 

 



(3) Wyjątki od zakazu, o którym mowa w ustępach 1 i 2 dotyczą imprez, zgromadzeń  

i innych spotkań, jeżeli są one niezbędne do 

 

1. utrzymania działalności gospodarczej i usług, włącznie ze ofertami obejmującymi  

wewnątrzzakładowe i służbowe kształcenie usawiczne i doskonalenie kadr, 
 

2. bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 

3. świadczenia podstawowych usług w interesie ogólnym czy też usług użyteczności 

publicznej,  

 
4. świadczenia usług opieki medycznej, takich jak uzyskiwanie krwi w ramach 

krwiodawstwa, wsparcia środowiskowego o charakterze zdrowotnym w myśl § 20h 

Piątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB V), jeżeli zachowane są odpowiednie środki 

ochrony przed zakażeniami w rozumieniu § 4 ust. 3, 

 

5. funkcjonowania placówek, o ile nie jest ono zabronione niniejszym rozporządzeniem, 

przy czym zasady zachowania właściwego odstępu, w rozumieniu ustępu 1 zdanie 1 i 2 

stosuje się odpowiednio do gości i klientów placówek, jeżeli nie obowiązuje jeszcze 

wyjątek w myśl § 2, lub 

 

6. korzystania z prawa wolności zgromadzeń zgodnie z art. 8 Ustawy Zasadniczej. 

 

Zdanie 1 punkt 1 obowiązuje w szczególności wydarzenia, zgromadzenia i inne spotkania 

odbywające się w sądach, prokuraturach i w kancelariach notarialnych Badenii-Wirtembergii. 

W przypadku zgromadzeń, o których mowa w zdaniu 1 punkt 6 uczestnicy, gdzie tylko to 

możliwe, zachowują w miejscach publicznych minimalny odstęp 1,5 metra od siebie i od 

innych osób. Zgromadzenia w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach mogą być zakazane, 

jeżeli nie można zapewnić ochrony przed zakażeniami w inny sposób, w szczególności 

poprzez określenie konkretnych warunków. 

 

(4) Dozwolone są imprezy i inne zgromadzenia kościołów, jak również wspólnot religijnych i 

wyznaniowych dla praktykowania religii. Ministerstwo Kultury i Oświaty na mocy § 32 zdanie 2 

ustawy o ochronie przed infekcjami jest upoważnione do wydawania rozporządzeń w sprawie 

przepisów ochrony przed zakażeniami i innych rozporządzeń wykonawczych dotyczących 

imprez i innych zgromadzeń, o których mowa w zdaniu 1, a także wszelkich pochówków 

zebów, modlitw za zmarłych i rytualnego obmywania zwłok.  



 
(5) Właściwe organy egzaminacyjne mogą dla celów przeprowadzania egzaminów 

państwowych, w tym egzaminów sprawdzających wiedzę, zezwolić na odstępstwa od 

zakazów określonych w ustępach 1 i 2 oraz w § 2 i § 4 ustęp 1 punkt 2. 
 

(6) (skreślony) 
 

(7) Właściwe organy mogą z ważnych powodów udzielić zwolnienia z zakazu ustanowionego 

w ustępach 1 i 2 z zastrzeżeniem nałożenia warunków mających na celu ochronę przed 

zakażeniem. Ważny powód zachodzi w szczególności, gdy: 

 

1. Zgromadzenia i inne imprezy służą utrzymaniu infrastruktury krytycznej w rozumieniu 

§ 1b ustęp 8 lub 

 

2. jest to impreza wymagana prawem i przesunięcie terminu nie jest możliwe  

 

 
§ 3a 

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń w sprawie środków podejmowanych w celu 

zwalczania koronawirusa obowiązujących osoby przybywające i powracające do Niemiec 

 

Zgodnie z § 32 zdanie 1 ustawy o ochronie przed infekcjami i nie naruszając przepisów, 

o których mowa w § 5 i § 6, Ministerstwo Polityki Społecznej jest upoważnione do 

wydawania regulacji w sprawie środków podejmowanych w celu zwalczania wirusa 

SARS-CoV-2 wobec osób przybywających i powracających do Niemiec, w szczególności 

w sprawach dotyczących 

 

  1. odpowiedniego oddzielenia osób przybywających do Republiki Federalnej Niemiec  

z zagranicy, zgodnie z § 30 ust. 1 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami,  

 

2. obowiązku osób, o których mowa w punkcie 1, na podstawie § 28 ustęp 1 zdanie 1 

ustawy o ochronie przed infekcjami do zgłoszenia się do właściwych w ich przypadku 

organów i wskazania istnienia przesłanek do dokonania oddzielenia, 

 

3. obserwacji osób, o których mowa w punkcie 1, zgodnie z § 29 ustawy o ochronie  

przed infekcjami oraz 

 

  



4. zakazów prowadzenia działalności zawodowej dla osób, o których mowa w punkcie 1,  

zgodnie z § 31 ustawy o ochronie przed infekcjami, w tym zakazów skierowanych do 

osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Badenią-Wirtembergią, 

 

oraz określenia odstępstw od powyższego i nałożenia warunków, jak i wprowadzenia 

dalszych nakazów w tym zakresie zgodnie z § 28 ustęp 1 ustawy o ochronie przed 

infekcjami. 

 
 

§ 4 

Ograniczenia dotyczące działalności placówek  

 

(1) Do 5 czerwca 2020 roku obowiązuje zakaz działalności placówek dostępnych dla ogółu, 

który obejmuje:  

 

1. wszelkiego rodzaju placówki kulturalne, w szczególności teatry, teatry na wolnym 

powietrzu,  

 

2. wszelkiego rodzaju placówki oświatowe, w szczególności uczelnie wyższe, 

placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki kształcenia dorosłych, szkoły muzyczne  

i młodzieżowe szkoły artystyczne, o ile ich działalność nie jest uregulowana w 

paragrafach 1, 1a lub 2, 

 

3. kina, 

 

4. baseny otwarte i kryte, baseny termalne i rekreacyjne, sauny, 

 

5. wszystkie publiczne i prywatne ośrodki i obiekty sportowe, w szczególności siłownie,  

szkoły tańca, oraz temu podobne placówki, 

 

6.    młodzieżowe domy kultury, 

 

7. miejsca uprawiania prostytucji, domy publiczne i temu podobne placówki; zabroniony 

jest również każdy inny rodzaj działalności prostytucyjnej w rozumieniu § 2 ustęp 3 

ustawy o ochronie osób uprawiających prostytucję, 

 



8. restauracje i temu podobne lokale jak, bary, bary szisza, kluby, dyskoteki i puby, 

 

9. targi, wystawy nie mające charakteru kulturalnego i podmioty prowadzące działalność  

rekreacyjną, targi specjalistyczne i temu podobne obiekty,  

 

10. publiczne boiska do piłki nożnej, 

 

11. obiekty noclegowe, pola kempingowe i pola namiotowe; zakwaterowanie może 

nastąpić wyjątkowo w przypadkach, gdy jesto ono uzasadnione służbowo, urzędowo 

lub, w szczególnych przypadkach, prywatnie oraz 

 

12. obsługa autokarów w transporcie turystycznym. 

  

 

(2)   Zakaz określony w ustępie 1 nie obejmuje: 
 

1. usług sprzedaży na wynos przez lokale gastronomiczne,  
 

2. punktów usług gastronomicznych w rozumieniu § 1 ustęp 1 punkt 2 ustawy o prowadzeniu 

działalności gastronomicznej , 

 

3. usług na wynos i na dowóz, 

 

4. stołówek dla pracowników zakładowych lub instytucji publicznych, przy czym § 1 

ustęp 4 stosuje się odpowiednio, 

 
5. placówek policji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, niezbędnych do celów 

szkoleniowych, edukacyjnych i utrzymania funkcjonowania służby, 

 

6. bibliotek, również przyuczelnianych i archiwów, 

 

7. muzeów, skansenów, domów wystawowych i miejsc pamięci,  

  



 

8. kin samochodowych 

 

9. ogrodów zoologicznych i botanicznych, 

 

10. placówek edukacyjnych wszelkiego rodzaju w rozumieniu ustępu 1 punkt 2,  

w tym oferujących odbieranie egzaminów, z wyjątkiem szkół muzycznych 

i młodzieżowych szkół artystycznych, pod warunkiem, że spełnione są wymogi 

wymienione w ustępie 6, 

 
11. szkół muzycznych i młodzieżowych szkół artystycznych, jeżeli i w zakresie, w jakim 

działalność ta jest dozwolona na mocy ustępu 7 niniejszego rozporządzenia, 

 

12. publicznych placów zabaw, 

 

13. szkół nauki jazdy i szkół lotniczych, przy czym w przeciwieństwie do ustępu 3 stosuje 

się odpowiednio zasady ochrony przed zakażeniami zgodnie z § 1 ustęp 2 zdanie 1  

i § 1 ustęp 4, 

 

14. portów i lotnisk, 

 

15. obiektów sportowych na wolnym powietrzu, jeżeli ich użytkowanie i zakres użytkowania 

jest dozwolony przez przepisy ustępu 8 niniejszego rozporządzenia, 

 
15a. od dnia 2 czerwca 2020 roku wszystkich publicznych i prywatnych obiektów i ośrodków 

sportowych, w szczególności siłowni, a także szkół tańca i podobne placówek, jeżeli 

i w zakresie, w jakim ich działalność jest dozwolona na mocy ustępu 8 rozporządzenia, 

 

16.  podmiotów oderujących zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, z wyłączeniem 

 parków rozrywki, 

 

16a. od 29 maja 2020 roku parków rozrywki i ogólnie wszelkich podmiotów świadczących 

  usługi w zakresie rekreacji, 

  



17. kempingów w przypadku noclegu w przyczepach kempingowych, domkach 

kempingowych lub w wynajmowanych kwaterach stacjonarnych, na miejscach 

parkingowych dla samochodów kempingowych oraz w domkach letniskowych  

i podobnych obiektach mieszkalnych, jeżeli wyżywienie odbywa się we własnym 

zakresie bez korzystania ze wspólnych pomieszczeń, 

 

18. od 29 maja 2020 roku wszelkich obiektów noclegowych, kempingów i miejsc 

parkingowych dla samochodów kempingowych, 

 
19. od dnia 2 czerwca 2020 roku basenów krytych i otwartych, a także basenów termalnych 

i rekreacyjnych w celu oferowania kursów pływania i nauki pływania, w tym odbierania 

egzaminów, jeżeli i w zakresie, w jakim ich działalność jest dozwolona na mocy ustępu 

8 rozporządzenia, 

 
20. sektora żeglugi pasażerskiej. 

 

(3)  Zakłady i placówki powszechnie dostępne dla klientów muszą uwzględniając czynniki 

lokalne podjąć kroki w celu zapewnienia kontroli dostępu i unikania kolejek.  

W szczególności należy zapewnić, aby odległość między osobami wynosiła w miarę 

możliwości 2 metry, jednak nie mniej niż 1,5 metra, jeżeli nie są dostępne odpowiednie 

konstrukcje oddzielające. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których nie można uniknąć 

bliskości fizycznej, w szczególności w ramach czynności związanych z dostarczaniem 

środków zaradczych, terapeutycznych i ułatwiających opiekę pielęgnacyjną, świadczeniem 

usług medycznych, dentystycznych, psychoterapeutycznych, pielęgnacyjnych i innych 

czynności w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej w rozumieniu Księgi Piątej i Księgi 

Jedenastej Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB XI) oraz świadczeniem usług pomocniczych  

w rozumieniu Księgi Dziewiątej Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB IX), włącznie 

z umożliwieniem oddawania krwi. § 3 ustęp 3 zdanie 1 punkt 5 stosuje się odpowiednio. 

 

(4) O ile w poniższych ustępach lub w innych przepisach niniejszego rozporządzenia nie 

podjęto bardziej szczegółowych ustaleń, Ministerstwo Polityki Społecznej w porozumieniu  

z właściwym ministerstwem, zgodnie z § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami 

jest upoważnione do wydawania w drodze rozporządzenia zezwoleń na eksploatację 

obiektów, oraz do określania warunków i wymogów w tym zakresie, w szczególności 

wymogów dotyczących higieny, które wykraczają poza ustęp 3 lub odbiegają od niego. 

 



(5) Ministerstwo Polityki Społecznej i Ministerstwo Gospodarki są na mocy § 32 zdanie 2 

ustawy o ochronie przed infekcjami upoważnione do określenia w drodze wspólnego 

rozporządzenia ustawowego wymogów higienicznych dla przedsiębiorstw handlu 

detalicznego, rzemiosła, lokali rozrywkowych, pracowni tatuażu/piercingu, gabinetów 

masażu, gabinetów kosmetycznych, salonów pielęgnacji paznokci i stóp, solariów, usług 

wynajmu kwater noclegowych, kempingów i miejsc parkingowych dla samochodów 

kempingowych parków rozrywki oraz działalności branży gastronomicznej. 

 

(6) W przypadku placówek edukacyjnych, o których mowa w ustępie w punkt 10 stosuje 

się, w drodze odstępstwa od ustępu 3, zasady ochrony przed zakażeniami zgodnie  

z § 1 ustęp 2 zdanie 1 i § 1 ustęp 4. Wznowienie działalności obejmuje  

 

1. placówki oferujące kursy doskonalenia zawodowego w ramach wspierania ustawicznego 

kształcenia zawodowego zgodnie z § 81 i następnymi Księgi Trzeciej Kodeksu Prawa 

Socjalnego (SGB III), środki przygotowania zawodowego zgodnie z § 51 i następnymi 

Księgi Trzeciej Kodeksu Prawa Socjalnego, kursy pozazakładowej nauki zawodu zgodnie  

z § 73 i następnymi księgi 3 Kodeksu Prawa Socjalnego lub kursy o podobnym charakterze 

zgodnie z § 16 Księgi Drugiej Kodeksu Prawa Socjalnego, mają miejsce, pod warunkiem że 

uczestnicy przystąpią do egzaminu do dnia 31 grudnia 2020 roku, 

 

2. izby przemysłowo-handlowe łącznie z ich kontrahentami, które udzielają szkoleń  

w zakresie § 33c ustęp 2 punkt 2 i § 34a ustęp 1a punkt 2 niemieckiej ustawy  

o prowadzeniu działalności gospodarczej lub § 4 ustęp 1 zdanie 1 punkt 4 niemieckiej 

ustawy o prowadzeniu działalności gastronomicznej, 

 

3. egzaminy końcowe zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym (BBiG) i kodeksem 

rzemiosła (w szczególności egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i uzupełniające 

kwalifikacje) oraz porównywalne egzaminy końcow w związku z wykonywanym zawodem 

(w szczególności do egzaminy techniczne i specjalistyczne) przeprowadzane przez izby 

przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i cechy lub Regierungs-präsidium Tübingen 

- Landesstelle für Straßentechnik (pl.: Prezydium Okręgu Administracyjnego Tybingi - 

Krajowy Urząd ds. Techniki Drogowej), przy czym wyżej wymienione egzaminy końcowe 

mogą odbyć się również w pomieszczeniach poza szkołami i instytucjami, 

 



4. w placówkach, które nie są szkołami w rozumieniu § 2 ustawy Badenii-Wirtembergii 

o szkolnictwie i w których odbywają się kursy doskonalenia zawodowego spełniające 

wymogi określone w paragrafach 2 i 2a ustawy o promocji awansu zawodowego, 

 

5. w placówkach, w których odbywają się międzyzakładowe kursy kształcenia zawodowego 

zgodnie z § 2 ustęp 1 punkt 2 i § 5 ustęp 2 punkt 6 ustawy o kształceniu zawodowym 

(BBiG) oraz § 26 ustęp 2 punkt 6 kodeksu rzemiosła; Szkolenia migą być prowadzone dla 

uczestników kursów w drugim, trzecim i czwartym roku ich kształcenia zawodu, 

 

6. placówki kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego w zawodach 

pielęgniarskich i medycznych, 

 

7. państwowe lub zatwierdzone przez państwo ośrodki szkoleniowe w rozumieniu § 7 

ustawy o kwalifikacjach zawodowych kierowców, 

 

8. oficjalnie uznane ośrodki szkolenia instruktorów nauki jazdy w rozumieniu § 36 

niemieckiej ustawy o instruktorach nauki jazdy (FahrlG), w tym egzamin na 

instruktora nauki jazdy zgodnie z § 8 FahrlG. 

 

9. ośrodki szkoleniowe prowadzące szkolenia kwalifikacyjne w zakresie transportu 

kolejowego, które kończą się egzaminem potwierdzającym zdobycie wymaganych 

kwalifikacji (NAQ), oraz 

 

10. placówki, w których świadczone są usługi w zakresie edukacji szkolnej, integracyjnej, 

kształcenia w języku niemieckim lub kształcenia wspieranego zgodnie z Księgą Drugą 

(SGB II) lub Księgą Trzecią Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB III), w zakresie 

przygotowania, w tym korepetycji do zbliżających się egzaminów szkolnych, w 

szczególności egzaminów externistycznych zgodnie z § 1, w zakresie realizacji kursów 

integracyjnych i kursów języka niemieckiego jako drugiego języka oraz w zakresie 

realizacji kursów kończących naukę wspieranych zgodnie Księgą Drugą lub Księgą 

Trzecią Kodeksu Prawa Socjalnego, w tym przyjmowania egzaminów związanych z 

tego rodzaju ofertą edukacyjną. 

 
11. Instytucje oferujące szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub szkolenia 

sanitariuszy 

 



Zgodnie z § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami ministerstwo odpowiedzialne za 

ofertę kształcenia jest upoważnione zezwolić w drodze rozporządzenia na dalszą działalność 

edukacyjną oraz do określenia związanych z jej prowadzeniem, a także z prowadzeniem 

kursów, o których mowa w zdaniu 2, wymogów higienicznych, które wykraczają poza lub 

odbiegają od ustaleń zawartych w zdaniu 1; może to nastąpić również w drodze zarządzenia 

wewnętrznego. 

 
(7) Ministerstwo Kultury i Oświaty oraz Ministerstwo Polityki Społecznej są na mocy § 32 

zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami upoważnione do określenia w drodze wspólnego 

rozporządzenia warunków i trybu wznowienia działalności szkół muzycznych i młodzieżowych 

szkół artystycznych, dotyczących np. dozwolonych ofert nauczania, form nauczania  

i liczebności grup, a także wymogi higieniczne wykraczające lub odbiegające od postanowień 

ustępu 4. 

 
(8) Ministerstwo Kultury i Oświaty i Ministerstwo Polityki Społecznej są upoważnione  

na mocy § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami do wydania wspólnego 

rozporządzenia odnośnie wszystkich publicznych i prywatnych obiektów i ośrodków 

sportowych, w tym basenów krytych i otwartych, basenów termalnych i rekreacyjnych,  

a także szkół tańca i podobnych obiektów, i określenia w nim warunków i wymogów 

dotyczących wznowienia działalności, maksymalnej liczebności grup, dopuszczalnych 

form treningów oraz wymogów higienicznych, które wykraczają poza lub odbiegają od 

ustępu 3. Ponadto mogą one, w drodze wspólnego rozporządzenia zezwolić na 

eksploatację obiektów sportowych w celu uprawiania sportu zawodowego i podjąć 

ustalenia wymienione w punkcie 1, a także dotyczące odosobnienia zawodowych 

sportowców, ich trenerów, opiekunów i innych zaangażowanych osób. 

 

(9) Ministerstwo Polityki Społecznej i Ministerstwo Komunikacji są upoważnione na 

mocy § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami do wydania wspólnego 

rozporządzenia, w którym zostaną określone odmienne niż wymienione w ustępie 3 

wymogi higieniczne dla żeglugi pasażerskiej.  

 

 
  



§ 4a 

Ośrodki wymienione w § 111a Księgi Piątej Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB V) 

 
(1) We wszystkich ośrodkach, o których mowa w § 111a Księgi Piątej Kodeksu Prawa 

Socjalnego (SGB V) obowiązuje zakaz przeprowadzania pobytów terapeutycznych dla 

matek lub ojców z dziećmi. 

 

(2) Inne dzieci nie mają prawa wstępu do obiektów, o których mowa w § 111a Księgi Piątej  

Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB V). 

 

(3) Kierownictwo ośrodka może, po rozważeniu wszystkich okoliczności, zezwolić na 

odstępstwa od zakazów wyienionych w ustępach 1 i 2, pod warunkiem przestrzegania 

wymogów ochrony przed zakażeniami. Przy podejmowaniu decyzji należy w 

szczególności uwzględnić zwiększone ryzyko zakażenia w ośrodku i dla osób w nim 

przebywających. 

 

(4) Na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami Ministerstwo Polityki 

Społecznej jest upoważnione do czasu wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia do 

wydawania rozporządzeń zawierających ustalenia odmienne niż wymienione w ustępach 

1 do 3, dotyczącymi warunków lub wymogów funkcjonowania placówek zgodnie z § 111a 

Księgi Piątej Kodeksu Prawa Socjalnego, stosownie do specjalnych przepisów,  

w szczególności w zakresie zapobiegania zakażeniom. 

 

  

§ 5 

Ośrodki recepcyjne dla uchodźców 

 

(1) Osoby, które zgodnie z § 3 ustawy regulującej przyjmowanie uchodźców (niem. 

Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) zostały przyjęte do landowych ośrodków recepcyjnych 

(niem. Landeserstaufnahmeeinrichtungen), nie mogą, zgodnie z § 6 ust. 1 FlüAG, opuścić 

przydzielonego im miejsca zakwaterowania i opieki przez okres 14 dni od rozpoczęcia 

pobytu. Właściwy urząd rejencji (niem. Regierungspräsidium) może w każdej chwili 

przydzielić osobom, których to dotyczy, nowe miejsca zakwaterowania i opieki oraz 

zarządzić odstępstwa od obowiązku określonego w zdaniu 1. 

 

(2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest upoważnione na podstawie § 32 zdanie 2 

ustawy o ochronie przed infekcjami do wydawania dalej idących regulacji ustawowych  



w celu oddzielenia określonych grup osób w obrębie landowych ośrodków recepcyjnych 

dla uchodźców. 

 

§ 6 

Środki mające na celu ochronę osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem 

 
(1) Odwiedziny w placówkach, o których mowa w § 23 ustęp 3 zdanie 1 punkt 1 i 3 do 5 

ustawy o ochronie przed infekcjami, w półstacjonarnych placówkach dla osób 

wymagających opieki i wsparcia lub niepełnosprawnych, w tym osób wymagających opieki 

doraźnej oraz półstacjonarne placówki pomocy bezdomnym, są zabronione. Dostęp do 
 

1. specjalistycznych szpitali psychiatrycznych z wyjątkiem specjalistycznych szpitali 

psychiatrycznych wieku podeszłego,  
 

2. specjalistycznych szpitali psychosomatycznych oraz 
 

3. szpitali specjalizujących się w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej,  
 

w każdym z powyższych przypadków włącznie z należącymi do nich oddziałami opieki 

ambulatoryjne reguluje dyrekcja danej placówki.  

 
(2) Zakaz odwiedzin obowiązuje w ośrodkach dla osób potrzebujących opieki i wsparcia 

lub niepełnosprawnych, stacjonarne placówki pomcy bezdomnym, projekty mieszkaniowe 

dla bezdomnych objęte opieką ambulatoryjną jak również objęte taką opieką wspólnoty 

mieszkańców, za które odpowiedzialny jest jeden świadczeniodawca zgodnie z niemiecką 

ustawą o formach wsparcia w zakresie mieszkania, udziału w życiu społecznym i opieki 

pielęgniarskiej (WTBG). Kierownictwo tych ośrodków może zezwolić na odwiedziny, jeżeli 

możliwe jest podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony przed zakażeniem. Zwolnione z 

zakazu, o którym mowa w zdaniu 1 są placówki dla osób niepełnosprawnych, jeżeli ze 

względu na ich konstytucję fizyczną nie ma potrzeby zakładania zwiększonego ryzyka 

zakażenia. Kierownictwo tych ośrodków decyduje, czy możliwe jest odstępstwo przewidziane 

w zdaniu 3 i wskazują to w informacji, o której mowa w ustępie 10. 

 

(3) Dostęp osób z zewnątrz do placówek, o których mowa w ustępach 1 i 2, z innych 

względów, zwłaszcza zawodowych lub rodzinnych, jest dozwolony jedynie  

w wyjątkowych przypadkach i za zgodą kierownictwa placówki. W przypadku udzielenia 

dostępu należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia infekcji.  

 



(4) Osobom, o których mowa w  § 7 zabrania się wejścia na teren placówek wymienionych  

w ustępach 1 i 2. Wejście do danej placówki w celu poddania się leczeniu lub w celu przyjęcia, 

warunkowane jest wydaniem przez kierownictwo ośrodka odpowiedniej zgody. Wyjątki od 

zakazu określonego w zdaniu 2 dopuszcza się tylko w szczególnych przypadkach. W miarę 

możliwości należy również w tych przypadkach podjąć środki ostrożności w celu ochrony prze 

infekcją. 

 
(5) Osoby przebywające w stacjonarnych placówkach leczniczych dla osób potrzebujących 

opieki i wsparcia oraz wspólnoty mieszkańców pod opieką ambulatoryjną, o których mowa 

w § 4 ustęp 2 ustawy o formach wsparcia w zakresie mieszkania, udziału w życiu 

społecznym i opieki pielęgniarskiej mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia 

placówki o jej opuszczeniu i powrocie do niej. Podczas pobytu poza obiektem zabronione 

są kontakty towarzyskie poza przestrzenią publiczną z więcej niż czterema innymi 

osobami. Po powrocie do ośrodka należy natychmiast po wejściu zdezynfekować ręce. 

Mieszkańcy, którzy opuszczali ośrodek zobowiązani są wchodząc do pomieszczeń 

świetlicowych nosić osłonę ust i nosa przez 14 dni po powrocie do niego, chyba że jest to 

niewykonalne ze względów medycznych lub innych. To samo dotyczy sytuacji, gdy 

mieszkaniec mieszka w pokoju dwuosobowym, w sytuacji, gdy nie można zachować w nim 

minimalnej odległości 1,5 metra od innych mieszkańców. 

 

(6) W celu zapewnienia opieki medycznej i pielęgniarskiej, osoby pracujące w placówce,  

które na mocy ustępu 4 obowiązywałby zakaz wstępu, mogą, po rozważeniu sytuacji, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu środków ochrony kontynuować pracę zawodową w tej 

placówce. Decyzję o kontynuacji czynności zawodowych oraz o zastosowaniu niezbędnych 

środków ostrożności podejmuje kierownictwo placówki. 

 

(7) Kierownictwo placówki może zezwolić na odstąpstwa od ustępów 1, 2 i 4 w indywidualnych 

przypadkach w odniesieniu do osób bliskich, na przykład w ramach towarzyszenia osobie 

umierającej lub choremu dziecku, jeżeli podjęte będą odpowiednie środki w celu zapobieżenia 

infekcji. 

 

(8) Prowadzone w grupach oferty usług opieki i wsparcia w okresie poprzedzającym opiekę  

i związane z opieką pielęgniarską zostają wstrzymane ze względu na zwiększone ryzyko 

zakażenia, zwłaszcza w przypadku grup, które są szczególnie narażone na zakażenie.  

Do ofert usług, które są zawieszone zgodnie z brzmieniem zdania 1 należą w szczególności: 

 



1. usługi oferowane na podstawie § 45c ustęp 1 zdanie 1 punkt 1 SGB XI)w związku z § 6 

ustęp 1 rozporządzenia w sprawie ofert wsparcia (niem.: Unterstützungsangebote-

Verordnung BW - UstA-VO), takie jak 

 

a) grupy opieki (dla osób z upośledzeniem głównie poznawczym, na przykłąd osób 

wymagających opieki z powodu demencji) oraz 

 

b) oferty wsparcia w życiu codziennym, takie jak wyjazdy rekreacyjne dla osób 

niepełnosprawnych i wymagających opieki).  

 

2. inicjatywy wolontariackie w myśl § 45c ustęp 1 zdanie 1 punkt 2 Jedenstej Księgi 

Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB XI), w związku z § 7 UstA-VO - o ile są 

przewidziane jako zajęcia grupowe - oraz 

 

3. oferty samopomocy w myśl § 45d Jedenstej Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB 

XI) w związku z § 8 UstA-VO. 

 

(9)  Zgodnie z § 32 zdanie 2 ustawy o ochronie przed infekcjami Ministerstwo Polityki Socjalnej 

jest uprawnione do podejmowania wobec obiektów i ofert wymienionych w ustępach 1, 2, 5 i 8 

odmiennych i dalej idących regulacji dotyczących ochrony osób z grona ryzyka przed 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jak również odmiennych i dalej idących przepisów 

wyjątkowych w drodze rozporządzeń  

 

(10)  O zakazach dostępu wprowadzonych w myśl ustępów 1 do 4 placówki mają 

obowiązek poinformować przed wejściem w widoczny sposób, na przykład za pomocą 

rzucającego się w oczy plakatu na drzwiach wejściowych.  

 

 

§ 7 

Zakazy wstępu 

 

Generalny zakaz wstępu do placówek wymienionych w § 1 ustęp 1 i  § 2 ustęp 1, chyba że 

działalność tych placówek zostanie w ogóle zawieszona, obowiązuje osoby, które mają  

lub miały kontakt z osobą zakażoną, jeżeli od kontaktu nie upłynęły jeszcze 14 dni lub  

które wykazują objawy infekcji dróg oddechowych lub mają podwyższoną temperaturę. 



 

 

§ 8 

Dalsze działania zgodnie z ustawą o ustawą o ochronie przed infekcjami 

 

(1) Niniejsze rozporządzenie nie narusza prawa właściwych organów do podejmowania 

szerzej zakrojonych działań w celu ochrony przed infekcjami. Ministerstwo Polityki 

Społecznej jest najwyższym organem policji odpowiedzialnym za podjęcie działań w myśl 

ustawy o ochronie przed infekcjami. Na mocy § 1 ustęp 6 rozporządzenia Ministerstwa 

Polityki Społecznej w sprawie zgodnych z ustawą o ochronie przed infekcjami zakresów 

kompetencji sprawuje ono fachową kontrolę nad działaniami podejmowanymi przez 

właściwe urzędy policji lokalnej. 

 

(2) Ministerstwo Polityki Społecznej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są upoważnione 

do regulowania w drodze regulacji ustawowych dalszych szczegółów dotyczących 

przetwarzania danych osobowych między organami służby zdrowia, lokalnymi organami 

policji i policyjną służbą porządkową, o ile jest to konieczne  

 

1. ze względu na ochronę funkcjonariuszy policyjnych służb porządkowych  

i pracowników lokalnych organów policji przed zakażeniem w czasie wykonywania 

zadań służbowych 

 

2.   w celu zarządzania, wdrażania, monitorowania i realizacji działań, o których mowa  

w ustawie o ochronie przed infekcjami, 

 

3.   w celu ścigania przestępstw i wykroczeń administracyjnych w związku z ustawą  

o ochronie przed infekcjami oraz na podstawie wydanych na jej podstawie 

rozporządzeń prawnych, oraz 

 

4.   w celu oceny zdolności danej osoby do umieszczenia w zakładzie karnym lub 

psychiatrycznym czy też konieczności umieszczenia w odosobnieniu w ośrodkach 

detencyjnych i jednostkach penitencjarnych. 

 

 
  



§ 9 

Wykroczenia 

 

(1) Wykroczenie w rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 ustawy o ochronie przed 

zakażeniami popełnia każdy, kto umyślnie lub przez zaniedbanie 

 
1. wbrew § 3 ustęp 1 zdanie 1, przebywa w miejscach publicznych, 

 

2. wbrew § 3 ustęp 1 zdanie 3, nie nosi osłony na usta i nos, 

 
3. wbrew § 3 ustęp 2 uczestniczy w imprezie lub innym zgromadzeniu więcej niż 

pięciu osób jednocześnie, 
 

4. wbrew § 3 ustęp 7 nie spełnia wymogów dotyczących ochrony przed 

zakażeniami, 
 

5. wbrew z § 4 ustęp 1 prowadzi działalność placówki, 
 

 

6. wbrew § 4 ustęp 3 nie podejmuje działań w celu zapewnienia zachowania 

minimalnej odległości między osobami wynoszącej 1,5 metra,    

 

7. wbrew § 5 ustęp 1 zdanie 1, opuszcza przydzielone mu miejsce zakwaterowania  

i opieki lub narusza rozporządzenie w sprawie oddzielenia pewnych grup osób  

wewnątrz wymienionych w § 5 ustęp 2 landowych ośrodków recepcyjnych dla 

uchodźców. 
 

8. wbrew § 6 ustęp 1, 2 lub 4, wchodzi do jednej z wymienionych w nim placówek,  
 

9. wbrew § 6 ustęp 8, oferuje usługi opieki i wsparcia w okresie poprzedzającym  

opiekę i związane z opieką pielęgniarską,  
 

10. wbrew § 7 wchodzi do jednej z wyżej wymienionych placówek. 
 

 
(2) Rozporządzenia w myśl § 1d, § 3 ustęp 4 zdanie drugie, § 3a, § 4 ustępy 4, 5  

i  6 zdanie trzecie, siódme i ósme, § 4a ustęp 4, § 5 ustęp 2 i § 6 ustęp 9 mogą 

przewidywać nałożenie kar grzywny w przypadku naruszenia zawartych w nich przepisów. 

 

 
  



§ 10 

Data wejścia w życie 

 
(1) Paragraf 4 ustępy 5 i 8 niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie następnego dnia 

po jego ogłoszeniu.  

 

(2) W pozostałej części ninejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 11 maja 2020  

roku. Jednocześnie przestaje obowiązywać rozporządzenie w sprawie koronawirusa 

z dnia 17 marca 2020 roku, ostatnio zmienione po wprowadzeniu w życie artykułu 2 

rozporządzenia z dnia 2 maja 2020 roku (ogłoszone w sytuacji wyjątkowej zgodnie z § 4 

ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych i udostępnione na stronie internetowej 

http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) 

 

§ 11 

Data wygaśnięcia 

 
Niniejsze rozporządzenie wygasa w dniu 15 czerwca 2020 roku. O ile niniejsze 

rozporządzenie nie stanowi inaczej, środki te stosuje się do czasu wygaśnięcia niniejszego 

rozporządzenia. 

 
Stuttgart, dnia 9 maja 2020 roku 
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